
Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ 

Xóm 4 – xã Nghi Phú – Tp. Vinh – Nghệ An 

Tel: 0981 286 826 

Email: thuasaitongdo@gmail.com 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

 

Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Phụ huynh và các bạn trẻ, 

Chúng con xin trân trọng thông báo Tuyển sinh Ơn gọi niên khóa 2019 - 2020 như sau:  

1. Điều kiện ứng sinh: 

- Nam thanh niên công giáo, có thiện chí ngay lành, yêu mến Lời Chúa, Bí tích Thánh Thể và Ơn gọi 

Linh mục; phù hợp với đời sống cộng đoàn và vui thích hoạt động tông đồ truyền giáo. 

- Sức khoẻ ổn định và tinh thần tốt. 

- Tuổi từ 18 đến 25 đối với các ứng đang học Đại học và Cao đẳng.  

- Tuổi từ 21 đến 33 đối với các ứng sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc cao hơn. 

- Ngoài những điều kiện trên, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Linh mục Đặc trách Ơn gọi. 

2. Hồ sơ gồm có: 

- 01 đơn xin dự thi (viết tay, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và email). 

- 01 bản sao văn bằng cao nhất và bảng điểm. 

- Giấy giới thiệu của Cha xứ. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 25/7/2019 

4. Thời gian và thể lệ thi tuyển:  

- Ngày 01 tháng 8 năm 2019 

- 8 giờ sáng: Việt văn (90 phút) 

- 10 giờ 30’ sáng: Anh văn (Trình độ căn bản PTTH – 60 phút) 

- 2 giờ 30’ chiều: Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (60 phút) 

5. Nơi nhận hồ sơ: 

Linh mục Phao-lô Đặng Xuân Lịch, M.S.A. – Đặc trách Ơn gọi 

Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ 

Xóm 4, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An. 

Tel: 0868256003 Email: thuasaitongdo@gmail.com 

Kính mong quý Đức Cha, quý Cha, quý phụ huynh khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ 

thiện chí đáp lại tiếng Chúa mời gọi và quảng đại dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. 

Chúng con xin chân thành cảm ơn. 

Yên Đại, ngày 10 tháng 5 năm 2019 

Bề trên Cộng Đoàn 

 

 

 

 

 

           Linh mục Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A. 


